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Opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z
transportem dla Bydgoskich Obiektów Sportowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Usługa świadczona będzie dla następujących obiektów:
1) Hotel Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańska 163
2) Przystań Bydgoszcz w Bydgoszczy przy ul. Tamka 2
2. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi – 78 340,00 kg asortymentu pralniczego.
Wykonawca w ofercie wskaże cenę w odniesieniu do 1kg asortymentu pralniczego bez
względu na jego rodzaj. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania limitu
78340,00 kg i jednocześnie gwarantuje wykorzystanie 50% wskazanego limitu.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę pralniczą w następującym zakresie:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

pranie, suszenie, maglowanie oraz poddawanie dezynfekcji chemiczno-termicznej w
procesie prania zgodnie z wymogami Państwowego Zakładu Higieny (dalej PZH) w
zależności od rodzaju asortymentu pralniczego i stopnia zabrudzenia;
usługa dotyczyć będzie w szczególności poniższego asortymentu pralniczego:
bielizna pościelowa, ręczniki, obrusy, poduszki, kołdry, firanki, zasłony, koce,
ubrania robocze, odzież służbowa pracowników;
Wykonawca wyposaży Zamawiającego w wózki/kosze na brudny asortyment
pralniczy :
a) Hotel Zawisza – 4 szt.
b) Przystań Bydgoszcz – 2 szt.
Wykonawca wyposaży Zamawiającego w worki poliestrowe do asortymentu
pralniczego restauracyjnego – 10 worków.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania od Zamawiającego brudnego
asortymentu oraz dowóz czystego 6 razy w tygodniu /poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek, sobota/ w godzinach 10.00-12.00.
Zamawiający wymaga, aby w wyjątkowych przypadkach, kiedy wystąpi taka
konieczność usługa została wykonana także w niedzielę - Zamawiający zobowiązuje
się powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o konieczności
wykonania takiej usługi;
termin wykonania zleconej usługi nie może być dłuższy niż 24 h /z wyłączeniem
niedziel i świąt/ licząc od dnia odbioru brudnego asortymentu pralniczego.
Wykonawca zobowiązany będzie do segregowania asortymentu pralniczego na
poszczególne rodzaje z podziałem na rodzaj tkaniny tj. poszwa gładka, poszwa
wąski pasek, poszwa szeroki pasek, poszewka gładka, poszewka wąski pasek,
poszewka szeroki pasek, prześcieradło, ręcznik kąpielowy, ręcznik łazienkowy, mata
łazienkowa, obrus bufetowy, serweta;
Wykonawca usługi zobowiązany będzie do wywiezienia w wózkach brudnego
asortymentu pralniczego
z magazynu i rozładunek czystego asortymentu
pralniczego;
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10) Wykonawca będzie transportował asortyment pralniczy we własnym zakresie i na
swój koszt, zgodnie z wymogami PZH
11) Asortyment pralniczy posiadająca cechy nieprawidłowo wykonanej usługi, będzie
zwrócona Wykonawcy celem poprawienia jakości usługi. Wykonawca zobowiązany
będzie do usunięcia stwierdzonej wady i dostarczenie prawidłowo wypranego
asortymentu pralniczego Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia
reklamacji. Reklamacja zostanie wpisana w protokole zdawczo-odbiorczym;
12) Wykonawca będzie zobowiązany do używania odpowiednich środków piorących nie
wywołujących uczuleń i alergii /łagodne, nie żrące/. Środki piorące powinny
posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do użytku na rynku polskim zgodnie z
Polską Normą,
13) Wykonawca zobowiązuje się do pakowania czystego asortymentu pralniczego w
folię lub worki, zgodnie z Polską Normą dopuszczającą je na rynek;
14) Wykonawca zapewni czystość pranego asortymentu pralniczego, dbałość o jej stan,
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość środków chemicznych, bezpieczny
transport;
15) Asortyment pralniczy będzie liczony przy oddawaniu i odbiorze przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, każdorazowe
przekazanie asortymentu pralniczego musi być potwierdzone pisemnie na protokole
zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę,
zawierającym
specyfikacje asortymentowo – ilościową ;
16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania,
maglowania, jak również w czasie transportu, Wykonawca ponosi koszty związane z
jej odkupieniem na zasadach określonych w umowie
17) Usługa musi być wykonana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi
obowiązującymi w pralniach;
18) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujący czynności: pranie,
prasowanie, maglowanie lub transport asortymentu pralniczego będą w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040).
19) Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i starannego oraz terminowego
wykonywania obowiązków objętych umową.
2o) szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy.
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